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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 1104/2011/EU 

av 25. oktober 2011 

om regler for tilgang til den offentlige regulerte tjenesten som tilbys ved det verdensomspennende 

navigasjonssatellittsystem opprettet gjennom Galileo-programmet(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 172, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til vedlegget til europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 683/2008 av 9. juli 2008 om den videre 

gjennomføring av de europeiske satellittnavigasjons-

programmene (EGNOS og Galileo)(3) skal de særlige 

målene i Galileo-programmet sikre at de signalene som 

systemet som er opprettet gjennom programmet, sender 

ut, kan brukes til å tilby den offentlige regulerte 

tjenesten («PRS», «Public Regulated Service») som er 

begrenset til brukere som er godkjent av offentlige 

myndigheter, for følsomme applikasjoner som krever 

effektiv tilgangskontroll og et høyt nivå av tjenestekon-

tinuitet. 

2)  Selv om relevante bestemmelser i forordning (EF) 

nr. 683/2008 også gjelder for tjenestene, herunder PRS, 

som er oppført i vedlegget til forordningen, er det tatt i 

betraktning forbindelsen mellom systemet som er 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 287 av 4.11.2011, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2014 av  

13. november 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 8.10.2015,  

s. 6. 

(1) EUT C 54 av 19.2.2011, s. 36. 

(2) Europaparlamentets holdning av 13. september 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. oktober 2011. 

(3) EUT L 196 av 24.7.2008, s. 1. 

opprettet gjennom Galileo-programmet, og PRS fra et 

juridisk, teknisk, driftsmessig, økonomisk og eierskaps-

messig perspektiv hensiktsmessig å gjenta de relevante 

regler for anvendelse av sikkerhetsforskriftene for denne 

beslutnings formål. 

3)  Europaparlamentet og Rådet har ved flere anledninger 

påpekt at systemet som er opprettet gjennom Galileo-

programmet, er et sivilt system under sivil kontroll, det 

vil si at det er opprettet i samsvar med sivile standarder 

på grunnlag av sivile krav og under kontroll av 

Unionens institusjoner. 

4)  Galileo-programmet er av strategisk betydning for 

Unionens selvstendighet med hensyn til satellittbaserte 

navigasjons-, lokaliserings- og tidsfastsettelsestjenester 

og utgjør et viktig bidrag til gjennomføringen av 

«Europa 2020»-strategien for smart, bærekraftig og 

inkluderende vekst. 

5)  Av de forskjellige tjenestene som det europeiske 

satellittnavigasjonssystemet tilbyr, er PRS både det 

sikreste og det følsomste, og det egner seg derfor til 

tjenester der robusthet og pålitelighet må sikres. Det må 

sikre tjenestekontinuitet for deltakerne, selv i de 

alvorligste krisesituasjoner. Konsekvensene av brudd på 

sikkerhetsregler ved bruk av denne tjenesten er ikke 

begrenset til den berørte bruker, men kan potensielt også 

omfatte andre brukere. Medlemsstatene har derfor felles 

ansvar for bruk og forvaltning av PRS, slik at Unionens 

sikkerhet og egen sikkerhet beskyttes. Tilgang til PRS 

må derfor være strengt begrenset til visse kategorier av 

brukere som er underlagt kontinuerlig kontroll. 

6)  Det er derfor nødvendig å fastsette regler for tilgang til 

og forvaltning av PRS, særlig ved å angi alminnelige 

prinsipper knyttet til tilgang, de forskjellige admini-

strasjons- og kontrollorganers oppgaver, vilkår knyttet 

til mottakerframstilling og -sikkerhet samt systemet for 

eksportkontroll.  
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7)  Med hensyn til de alminnelige prinsippene for tilgang til 

PRS og gitt det faktiske formålet med tjenesten og dens 

egenskaper må bruken være strengt begrenset, idet med-

lemsstatene, Rådet, Kommisjonen og Den europeiske 

tjeneste for utenriksforbindelser (EEAS) gis diskre-

sjonær, ubegrenset og uavbrutt tilgang over hele verden. 

Videre må hver medlemsstat selv kunne treffe 

beslutning om hvilke PRS-brukere som skal god-

kjennes, og hvilke anvendelser som kan tillates for PRS, 

herunder knyttet til sikkerhet, i samsvar med de felles 

minstestandarder. 

8)  For å fremme bruk av europeisk teknologi over hele 

verden bør det være mulig for visse tredjestater og 

internasjonale organisasjoner å bli PRS-deltakere 

gjennom egne avtaler som inngås med dem. For sikre 

statlige satellittbaserte radionavigasjonsapplikasjoner 

kan vilkårene for tredjestaters og internasjonale organi-

sasjoners bruk av PRS fastsettes i internasjonale avtaler, 

idet det forutsettes at overholdelse av sikkerhetskravene 

alltid er obligatorisk. I forbindelse med slike avtaler bør 

det være mulig å tillate framstilling av PRS-mottakere 

forutsatt at visse vilkår og krav som minst tilsvarer 

vilkårene og kravene som gjelder for medlemsstatene, er 

oppfylt. Slike avtaler bør imidlertid ikke omfatte sik-

kerhetsfølsomme saker som framstilling av sikkerhets-

moduler. 

9)  Ved forhandling om avtaler med tredjestater eller 

internasjonale organisasjoner bør det tas fullt hensyn til 

betydningen av å sikre respekt for demokrati, rettsstats-

prinsippet, menneskerettighetenes og de grunnleggende 

frihetenes universalitet og udelelighet, tanke-, samvit-

tighets-, religions-, ytrings- og informasjonsfrihet, 

menneskeverd, prinsippene om likhet og solidaritet samt 

prinsippene i De forente nasjoners pakt og folkeretten. 

10)  Den europeiske romorganisasjons sikkerhetsforskrifter 

bør sørge for et vernenivå som minst tilsvarer det som 

ligger i sikkerhetsreglene i vedlegget til kommi-

sjonsbeslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom(1) og 

rådsbeslutning 2011/292/EU av 31. mars 2011 om 

sikkerhetsregler for å beskytte graderte EU-

opplysninger(2). 

11)  Unionen og medlemsstatene må gjøre sitt ytterste for å 

sikre at systemet som er opprettet gjennom Galileo-

programmet, og PRS-teknologien og -utstyret er sikre 

  

(1) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1. 

(2) EUT L 141 av 27.5.2011, s. 17. 

og trygge, slik at det unngås at signaler som sendes i 

PRS-sammenheng, blir brukt av ikke-godkjente fysiske 

eller juridiske personer, og slik at fiendtlig bruk av PRS 

mot dem unngås. 

12)  Det er i den forbindelse viktig at medlemsstatene 

fastsetter et system med sanksjoner som gjelder i tilfelle 

manglende oppfyllelse av plikter som følger av denne 

beslutning, og at de sikrer at disse sanksjonene 

håndheves. Sanksjonene må være virkningsfulle, stå i 

forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

13)  Når det gjelder administrasjons- og kontrollorganer, ser 

ordningen der PRS-deltakerne utpeker en vedkommende 

PRS-myndighet med ansvar for å administrere og 

kontrollere brukere, ut til å være beste måte å sikre 

effektiv administrasjon av PRS-bruk ved at relasjonene 

mellom de forskjellige berørte parter med ansvar for 

sikkerhet lettes og permanent overvåking av brukere 

sikres, særlig nasjonale brukere, i samsvar med de felles 

minstestandarder. Det bør imidlertid være fleksibilitet, 

slik at medlemsstatene kan organisere ansvarsområdene 

effektivt. 

14)  Ved gjennomføringen av denne beslutning bør all 

behandling av persondata utføres i samsvar med unions-

retten slik den er fastsatt særlig i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av 

fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger(3) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av 

personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern 

og elektronisk kommunikasjon)(4). 

15)  Videre bør en av oppgavene til sikkerhetssenteret for 

Galileo («Galileo-sikkerhetsovervåkingsenteret» eller 

«GSMC») nevnt i artikkel 16 bokstav a) punkt ii) i 

forordning (EF) nr. 683/2008 være å sørge for et 

driftsgrensesnitt mellom de forskjellige berørte parter 

med ansvar for PRS-sikkerheten. 

16)  Rådet og Unionens høyrepresentant for utenrikssaker og 

sikkerhetspolitikk bør spille en rolle når det gjelder 

forvaltningen av PRS, ved anvendelse av Rådets felles 

handling 2004/552/FUSP av 12. juli 2004 om aspekter 

ved driften av det europeiske systemet for satellittba-

serte radionavigasjon som påvirker Den europeiske 

unions sikkerhet(5). Rådet bør godkjenne internasjonale 

avtaler som tillater at en tredjestat eller internasjonal 

organisasjon bruker PRS.  

  

(3) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(4) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37. 

(5) EUT L 246 av 20.7.2004, s. 30. 
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17)  Når det gjelder mottakerframstilling og -sikkerhet, gjør 

sikkerhetskrav det nødvendig at denne oppgaven tiltros 

bare en medlemsstat som har utpekt en vedkommende 

PRS-myndighet, eller foretak som er etablert på 

territoriet til en medlemsstat som har utpekt en 

vedkommende PRS-myndighet. Mottakerprodusenten 

må dessuten ha blitt godkjent av sikkerhetsakkredi-

teringsstyret for de europeiske GNSS-systemene etablert 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr 912/2010(1) («Sikkerhetsakkrediteringsstyret») og må 

overholde dets beslutninger. Det er vedkommende PRS-

myndigheters ansvar hele tiden å føre tilsyn med 

overholdelsen av godkjenningskravet og disse 

beslutningene samt med de særskilte tekniske krav som 

følger av de felles minstestandarder. 

18)  En medlemsstat som ikke har utpekt en vedkommende 

PRS-myndighet, bør uansett utpeke et kontaktpunkt for 

håndtering av eventuell påvist skadelig elektromag-

netisk interferens som påvirker PRS. Kontaktpunktet 

bør være en fysisk eller juridisk person som har rollen 

som rapporteringspunkt, eller adresse, som Kommi-

sjonen kan ta kontakt med i tilfelle potensielt skadelig 

elektromagnetisk interferens for å avhjelpe slik 

interferens. 

19)  Når det gjelder eksportbegrensninger, må eksport 

utenfor Unionen av teknologiutstyr og programvare 

knyttet til PRS-bruk og utvikling og framstilling for 

PRS, uansett om utstyr, programvare eller teknologi er 

oppført i vedlegg I til rådsforordning (EF) nr. 428/2009 

av 5. mai 1999 om opprettelse av et fellesskapssystem 

for kontroll av eksport, overføring, megling og transitt 

av dobbeltbrukssystemer(2) eller ikke, være begrenset til 

de tredjestatene som har tillatelse til å bruke PRS i 

henhold til en internasjonal avtale med Unionen. En 

tredjestat på hvis territorium en referansestasjon som 

huser PRS-utstyr og utgjør en del av systemet opprettet 

gjennom Galileo-programmet er installert, skal ikke 

anses som en PRS-deltaker på dette grunnlaget alene. 

20)  Myndighet til å vedta rettsakter i henhold til artikkel 

290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte bør 

delegeres til Kommisjonen med hensyn til de felles 

minstestandarder i områdene omhandlet i vedlegget og, 

om nødvendig, når det gjelder å ajourføre og endre det 

for å ta hensyn til utviklingen i Galileo-programmet. Det 

er av særlig betydning at Kommisjonen gjennomfører 

relevante konsultasjoner under det forberedende 

arbeidet, herunder på sakkyndignivå. Ved forberedelser 

og utarbeiding av delegerte rettsakter skal Kommisjonen 

sikre samtidig, aktuell og hensiktsmessig overføring av 

relevante dokumenter til Europaparlamentet og Rådet. 

21)  På bakgrunn av den potensielle innvirkningen de har på 

sikkerheten til systemet opprettet gjennom Galileo-

programmet, Unionen og medlemsstatene, både 

  

(1) EUT L 276 av 26.10.2010, s. 11. 

(2) EUT L 134 av 29.5.2009, s. 1. 

enkeltvis og samlet, er det avgjørende at de felles regler 

for tilgang til PRS og framstilling av PRS-mottakere og 

-sikkerhetsmoduler får enhetlig anvendelse i alle 

medlemsstater. Kommisjonen må derfor få myndighet 

til å vedta detaljerte krav, retningslinjer og andre tiltak 

for å sikre gjennomføring av de felles minstestandarder. 

For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne beslutning bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennom-

føringsmyndighet(3). 

22)  Kontrollene og inspeksjonene som Kommisjonen skal 

utføre med hjelp fra medlemsstatene, bør dersom det er 

hensiktsmessig, utføres slik det er beskrevet i del VII i 

vedlegg III til beslutning 2011/292/EU. 

23)  Regler for tilgang til PRS som tilbys av systemet 

opprettet gjennom Galileo-programmet, er en forut-

setning for gjennomføring av PRS. Kommisjonen bør 

undersøke om en gebyrpolitikk bør iverksettes for PRS, 

herunder med hensyn til tredjestater og internasjonale 

organisasjoner, og rapportere til Europaparlamentet og 

Rådet om resultatet av undersøkelsen. 

24)  Ettersom målene for denne beslutning, som er å fastsette 

reglene for medlemsstatenes, Rådets, Kommisjonens, 

Den europeiske tjeneste for utenriksforbindelsers, 

Unionens byråers, tredjestaters og internasjonale organi-

sasjoners tilgang til PRS, ikke kan nås i tilstrekkelig 

grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets 

omfang bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe 

tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går dette vedtak ikke lenger enn det som 

er nødvendig for å nå disse målene. 

25)  Så snart PRS er erklært å være i drift, bør det iverksettes 

en rapporterings- og kontrollmekanisme — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne beslutning fastsettes regler for medlemsstatenes, 

Rådets, Kommisjonens, Den europeiske tjeneste for utenriks-

forbindelsers, Unionens byråers, tredjestaters og internasjonale 

organisasjoners tilgang til den offentlige regulerte tjenesten 

(PRS) som tilbys ved det verdensomspennende satellittnaviga-

sjonssystem som er opprettet gjennom Galileo-programmet.  

  

(3) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med: 

a) «PRS-deltakere», medlemsstatene, Rådet, Kommisjonen og 

Den europeiske tjeneste for utenriksforbindelser samt 

Unionens byråer, tredjestater og internasjonale organisa-

sjoner, i den grad slike byråer, tredjestater og organisa-

sjoner er behørig godkjent, 

b) «PRS-brukere», fysiske eller juridiske personer som er 

behørig godkjent av en PRS-deltaker til å eie eller bruke en 

PRS-mottaker. 

Artikkel 3 

Alminnelige prinsipper for PRS-tilgang 

1.  Medlemsstatene, Rådet, Kommisjonen og Den europeiske 

tjeneste for utenriksforbindelser har rett til ubegrenset og 

uavbrutt tilgang til PRS over hele verden. 

2.  Det er opp til den enkelte medlemsstat, Rådet, Kommi-

sjonen og Den europeiske tjeneste for utenriksforbindelser å 

avgjøre hvorvidt PRS skal brukes innenfor deres respektive 

myndighetsområder. 

3.  Hver medlemsstat som bruker PRS, skal på uavhengig 

grunnlag avgjøre hvilke kategorier av fysiske personer som er 

bosatt på dens territorium eller utfører offisielle plikter 

utenlands på vegne av medlemsstaten, og juridiske personer 

som er etablert på dens territorium, som har tillatelse til å være 

PRS-brukere, og i hvilke sammenhenger de kan bruke PRS, i 

samsvar med artikkel 8 og nr. 1 punkt i) og ii) i vedlegget. Slik 

bruk kan omfatte sikkerhetsrelatert bruk. 

Rådet, Kommisjonen og Den europeiske tjeneste for 

utenriksforbindelser skal avgjøre hvilke kategorier av deres 

ansatte som som har tillatelse til å være PRS-brukere, i samsvar 

med artikkel 8 og nr. 1 punkt i) og ii) i vedlegget. 

4.  Unionens byråer kan bli PRS-deltakere bare i den grad det 

er nødvendig for å utføre deres oppgaver i samsvar med de 

nærmere regler som er fastsatt i en administrativ avtale inngått 

mellom Kommisjonen og det berørte byrå. 

5.  Tredjestater og internasjonale organisasjoner kan bli PRS-

deltakere bare dersom de i samsvar med framgangsmåten i 

artikkel 218 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

inngår begge følgende avtaler mellom Unionen og den berørte 

tredjestat eller internasjonale organisasjon: 

a)  en informasjonssikkerhetsavtale som definerer rammen for 

utveksling og beskyttelse av graderte opplysninger og gir 

en grad av beskyttelse som minst tilsvarer den i medlems-

statene, 

b)  en avtale som fastsetter vilkår for de nærmere regler for 

tredjestatens eller den internasjonale organisasjonens 

tilgang til PRS; en slik avtale kan omfatte framstilling, på 

bestemte vilkår, av PRS-mottakere, med unntak av 

sikkerhetsmoduler. 

Artikkel 4 

Anvendelse av sikkerhetsregler 

1.  Hver medlemsstat skal sikre at dens nasjonale sik-

kerhetsforskrifter gir en grad av beskyttelse av graderte opplys-

ninger som minst tilsvarer den som gis av sikkerhetsreglene 

gjengitt i vedlegget til beslutning 2001/844/EF og av beslutning 

2011/292/EU, og at disse nasjonale sikkerhetsreglene får 

anvendelse på dens PRS-brukere og på alle fysiske personer 

som er bosatt på dens territorium, og alle juridiske personer 

som er etablert på dens territorium, og som håndterer graderte 

EU-opplysninger knyttet til PRS. 

2.  Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommi-

sjonen om vedtakelsen av de nasjonale sikkerhetsreglene som 

nevnt i nr. 1. 

3.  Dersom det viser seg at graderte EU-opplysninger knyttet 

til PRS er røpet til en person som ikke har tillatelse til å motta 

dem, skal Kommisjonen i fullt samråd med den berørte 

medlemsstat 

a)  underrette opphavspersonen til de graderte PRS-dataene, 

b)  vurdere den potensielle skaden for Unionens eller med-

lemsstatenes interesser, 

c)  varsle relevante myndigheter om resultatene av vurderingen 

og komme med en anbefaling om hvordan situasjonen kan 

avhjelpes; i så fall skal relevante myndigheter snarest 

underrette Kommisjonen om tiltak de akter å treffe eller 

allerede har truffet, herunder tiltak med sikte på å 

forebygge gjentakelser, samt resultatene av et slike tiltak, 

og 

d)  underrette Europaparlamentet og Rådet om resultatene etter 

relevans. 

Artikkel 5 

Vedkommende PRS-myndighet 

1.  En vedkommende PRS-myndighet skal utpekes av 

a)  hver medlemsstat som bruker PRS, og hver medlemsstat på 

hvis territorium noen av organene nevnt i artikkel 7 nr. 1 er 

etablert; i slike tilfeller skal vedkommende PRS-myndighet 

være etablert i den berørte medlemsstat, som snarest skal 

underrette Kommisjonen om utpekingen, 

b)  Rådet, Kommisjonen og Den europeiske tjeneste for 

utenriksforbindelser, dersom de bruker PRS. I et slikt 

tilfelle kan Det europeiske GNSS-byrå opprettet ved 

forordning (EU) nr. 912/2010 («Det europeiske GNSS-

byrå») utpekes som vedkommende PRS-myndighet i 

samsvar med relevante ordninger, 

c)  unionsbyråer og internasjonale organisasjoner i samsvar 

med bestemmelsene i avtalene nevnt i artikkel 3 nr. 4 og 5; 

i slike tilfeller kan Det europeiske GNSS-byrå utpekes som 

vedkommende PRS-myndighet,  
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d)  tredjestater, i samsvar med bestemmelsene i avtalene nevnt 

i artikkel 3 nr. 5. 

2.  Kostnadene til drift av en vedkommende PRS-myndighet 

skal pålegges PRS-deltakerne som har utpekt den. 

3.  En medlemsstat som ikke har utpekt en vedkommende 

PRS-myndighet i samsvar med nr. 1 bokstav a), skal uansett 

utpeke et kontaktpunkt til å bistå etter behov ved rapportering 

av påvist potensielt skadelig elektromagnetisk interferens som 

påvirker PRS. Den berørte medlemsstat skal snarest underrette 

Kommisjonen om slik utpeking. 

4.  En vedkommende PRS-myndighet skal sikre at bruken av 

PRS er i samsvar med artikkel 8 og nr. 1 i vedlegget, og at 

a)  PRS-brukere grupperes for forvaltning av PRS med GSMC, 

b)  PRS-tilgangsrettighetene for hver gruppe eller bruker 

fastsettes og forvaltes, 

c)  PRS-nøkler og andre tilhørende graderte opplysninger 

innhentes fra GSMC, 

d)  PRS-nøkler og andre tilhørende graderte opplysninger blir 

gitt videre til brukerne, 

e)  sikkerheten for mottakerne og tilhørende graderte 

teknologier og opplysninger forvaltes og risikoen vurderes, 

f)  det etableres et kontaktpunkt til å bistå ved behov med 

rapportering av påvist potensielt skadelig elektromagnetisk 

interferens som påvirker PRS. 

5.  Vedkommende PRS-myndighet i en medlemsstat skal 

sikre at et organ som er opprettet på territoriet til medlems-

staten, kan utvikle eller framstille PRS-mottakere eller -sik-

kerhetsmoduler bare dersom et slikt organ 

a)  er godkjent av sikkerhetsakkrediteringsstyret i samsvar med 

artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 912/2010, og 

b)  overholder Sikkerhetsakkrediteringsstyrets beslutninger og 

artikkel 8 og nr. 2 med hensyn til utvikling og framstilling 

av PRS-mottakere eller -sikkerhetsmoduler, i den grad 

disse er knyttet til dets aktivitet. 

Enhver tillatelse til utstyrsframstilling som er omhandlet i dette 

nummer, skal vurderes på nytt minst hvert femte år. 

6.  Ved utvikling eller framstilling som nevnt i nr. 5 i denne 

artikkel eller ved eksport utenfor Unionen skal vedkommende 

PRS-myndighet i den berørte medlemsstat opptre som 

bindeledd til vedkommende enheter for eksportrestriksjoner for 

relevant utstyr, teknologi og programvare med hensyn til bruk 

og utvikling av og framstilling for PRS, for å sikre at 

bestemmelsene i artikkel 9 får anvendelse. 

7.  En vedkommende PRS-myndighet er knyttet til GSMC i 

samsvar med artikkel 8 og nr. 4 i vedlegget. 

8.  Nr. 4 og 7 berører ikke medlemsstatenes mulighet til etter 

felles overenskomst å delegere visse av deres respektive PRS-

myndighets særskilte oppgaver til en annen medlemsstat, 

unntatt oppgaver som er knyttet til utøvelsen av deres 

suverenitet over deres respektive territorier. Oppgavene nevnt i 

nr. 4 og 7 samt oppgavene i henhold til nr. 5 kan utføres av 

medlemsstater i fellesskap. De berørte medlemsstater skal 

snarest underrette Kommisjonen om slike tiltak. 

9.  En vedkommende PRS-myndighet kan be om teknisk 

bistand fra Det europeiske GNSS-byrå for å utføre sine 

oppgaver, med forbehold for særordninger. De berørte med-

lemsstater skal snarest underrette Kommisjonen om slike 

ordninger. 

10.  Vedkommende PRS-myndigheter skal hvert tredje år 

rapportere til Kommisjonen og til Det europeiske GNSS-byrå 

om overholdelsen av de felles minstestandarder. 

11.  Kommisjonen skal hvert tredje år med bistand fra Det 

europeiske GNSS-byrå rapportere til Europaparlamentet og 

Rådet om vedkommende myndigheters overholdelse av de 

felles minstestandarder samt eventuelle tilfeller av alvorlige 

brudd på disse standardene. 

12.  Dersom en vedkommende PRS-myndighet ikke over-

holder de felles minstestandarder omhandlet i artikkel 8, kan 

Kommisjonen, idet det tas hensyn til nærhetsprinsippet og i 

samråd med den berørte medlemsstat og om nødvendig etter å 

ha innhentet ytterligere særskilte opplysninger, utstede en 

rekommandasjon. Vedkommende PRS-myndighet skal innen 

tre måneder fra utstedelsen av rekommandasjonen enten rette 

seg etter Kommisjonens rekommandasjon eller be om eller 

foreslå endringer med sikte på å sikre overholdelse av de felles 

minstestandarder og gjennomføre dem etter avtale med 

Kommisjonen. 

Dersom vedkommende myndighet ved utløpet av 

tremånedersperioden fortsatt ikke overholder de felles 

minstestandarder, skal Kommisjonen underrette Europaparlamen-

tet og Rådet og foreslå hensiktsmessige tiltak. 

Artikkel 6 

GSMCs rolle 

GSMC utgjør det driftsmessige grensesnittet mellom ved-

kommende myndigheter, Rådet og Unionens høyrepresentant 

for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, som opptrer i henhold 

til den felles handling 2004/552/FUSP og kontrollsentrene. 

GSMC skal underrette Kommisjonen om eventuelle hendelser 

som kan påvirke PRS' virkemåte.  
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Artikkel 7 

Framstilling og sikkerhet for mottakere og 

sikkerhetsmoduler 

1.  En medlemsstat kan, med forhold for kravene i artikkel 5 

nr. 5, overlate oppgaven med å framstille PRS-mottakere eller 

tilhørende sikkerhetsmoduler til organer som er etablert på dens 

territorium eller på territoriet til en annen medlemsstat. Rådet, 

Kommisjonen eller Den europeiske tjeneste for utenriksforbin-

delser kan overlate oppgaven med å framstille PRS-mottakere 

eller tilhørende sikkerhetsmoduler til egen bruk til organer som 

er etablert på en medlemsstats territorium. 

2.  Sikkerhetsakkrediteringsstyret kan når som helst trekke 

tilbake godkjenningen det har gitt til et organ som nevnt i nr. 1 i 

denne artikkel om å framstille PRS-mottakere eller tilhørende 

sikkerhetsmoduler, dersom tiltakene nevnt i artikkel 5 nr. 5 

bokstav b) ikke er overholdt. 

Artikkel 8 

Felles minstestandarder 

1.  De felles minstestandarder som vedkommende PRS-

myndigheter nevnt i artikkel 5 skal overholde, omfatter 

områdene omhandlet i vedlegget. 

2.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 11 når det gjelder vedtakelse 

av de felles minstestandarder for områdene omhandlet i 

vedlegget og, om nødvendig, endringer som ajourfører 

vedlegget for å ta hensyn til utviklingen i Galileo-programmet, 

særlig med hensyn til teknologi og endrede sikkerhetsbehov. 

3.  Kommisjonen kan på grunnlag av de felles minste-

standarder nevnt i nr. 2 i denne artikkel vedta de nødvendige 

tekniske krav, retningslinjer og andre tiltak. Disse gjennom-

føringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 12 nr. 2. 

4.  Kommisjonen skal sikre at de nødvendige skritt tas for å 

etterkomme tiltakene angitt i nr. 2 og 3, og at kravene knyttet til 

sikkerheten for PRS og brukerne og tilhørende teknologi 

oppfylles, idet det tas fullt ut hensyn til sakkyndiges råd. 

5.  For å bidra til at denne artikkel overholdes, skal Kommi-

sjonen tilrettelegge for et møte med alle vedkommende PRS-

myndigheter minst én gang i året. 

6.  Kommisjonen skal, med bistand fra medlemsstatene og 

Det europeiske GNSS-byrå, sikre at vedkommende PRS-

myndigheter overholder de felles minstestandarder, særlig ved å 

utføre kontroller eller inspeksjoner. 

Artikkel 9 

Eksportrestriksjoner 

Eksport utenfor Unionen av utstyr, teknologi og programvare 

knyttet til bruk og utvikling av og framstilling for PRS er ikke 

tillatt på annen måte enn i samsvar med artikkel 8 og nr. 3 i 

vedlegget og i samsvar med avtalene omhandlet i artikkel 3  

nr. 5 eller andre avtaler om nærmere regler for referansesta-

sjonenes plassering og drift. 

Artikkel 10 

Anvendelse av den felles handling 2004/252/FUSP 

Denne beslutning får anvendelse med forbehold for tiltak 

besluttet i henhold til den felles handling 2004/552/FUSP. 

Artikkel 11 

Utøvelse av delegering 

1.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsaker nevnt i artikkel 

8 nr. 2 gis Kommisjonen for et tidsrom på fem år fra  

5. november 2011. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om 

delegeringen av myndighet senest ni måneder før utløpet av 

femårsperioden. 

3.  Europaparlamentet eller Rådet kan når som helst trekke 

tilbake delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 8 nr. 2. En 

beslutning om tilbaketrekking bringer delegeringen av 

myndigheten angitt i beslutningen til opphør. Den får virkning 

fra dagen etter kunngjøringen av beslutningen i Den europeiske 

unions tidende eller på en senere dato angitt i beslutningen. Den 

berører ikke gyldigheten til delegerte rettsakter som allerede er i 

kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette om den samtidig til Europaparlamentet og Rådet. 

5.  En delegert rettsakt i henhold til artikkel 8 nr. 2 trer i kraft 

bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet framsetter 

innsigelser innen to måneder etter underretning om rettsakten, 

eller dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har innvendinger. Dette 

tidsrommet utvides med to måneder på initiativ fra 

Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 12 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen opprettet ved 

forordning (EF) nr. 683/2008. Nevnte komité skal være en 

komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom komiteen ikke avgir 

uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennom-

føringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) 

nr. 182/2011 får anvendelse.  
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Artikkel 13 

Vurdering og rapportering 

Kommisjonen skal senest to år etter at PRS er erklært i drift, 

rapportere til Europaparlamentet og Rådet om hvorvidt reglene 

som er fastsatt for tilgang til PRS, fungerer tilfredsstillende og 

er hensiktsmessige, og skal om nødvendig foreslå endringer i 

denne beslutning. 

Artikkel 14 

Særlige regler for gjennomføringen av Galileo-programmet 

Uansett andre bestemmelser i denne beslutning og med 

henblikk på å sikre at systemet som er opprettet gjennom 

Galileo-programmet, fungerer som det skal, skal tilgang til 

PRS-teknologi og eierskap til eller bruk av PRS-mottakere 

tillates, med forbehold om overholdelse av prinsippene fastsatt i 

artikkel 8 og i vedlegget, når det gjelder følgende: 

a)  Kommisjonen, når den opptrer som administrator for 

Galileo-programmet, 

b)  driftsansvarlige for systemet opprettet gjennom Galileo-

programmet, utelukkende med henblikk på å utføre de 

oppgaver de er tillagt, som fastsatt i en særlig avtale med 

Kommisjonen, 

c)  Det europeiske GNSS-byrå, for å gjøre det mulig for det å 

utføre de oppgavene det er tillagt, som fastsatt i en 

særordning med Kommisjonen, 

d)  Den europeiske romorganisasjon, utelukkende med 

henblikk på forskning, utvikling og utbygging av infra-

struktur, som fastsatt i en særordning med Kommisjonen. 

Artikkel 15 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner for overtredelse av 

nasjonale bestemmelser som vedtas i henhold til denne 

beslutning. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse og anvendelse 

1.  Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Medlemsstatene skal anvende artikkel 5 senest  

6. november 2013. 

Artikkel 17 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 25. oktober 2011. 

 For Europaparlamentet For Rådet  

 J. BUZEK M. DOWGIELEWICZ 

 President Formann 

 ______   
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VEDLEGG 

Felles minstestandarder 

1.  Med hensyn til artikkel 5 nr. 4 omfatter de felles minstestandarder for bruk av PRS følgende områder: 

i)  organisering av PRS-brukergruppe, 

ii)  definisjon og administrasjon av tilgangsrettigheter for PRS-brukere og brukergrupper av PRS-deltakere, 

iii)  fordeling av PRS-nøkler og tilhørende graderte opplysninger mellom GSMC og vedkommende PRS-

myndigheter, 

iv)  fordeling av PRS-nøkler og tilhørende graderte opplysninger til brukerne, 

v)  sikkerhetsforvaltning, herunder sikkerhetshendelser, og risikovurdering for PRS-mottakere og tilhørende 

graderte teknologier og opplysninger, 

vi)  rapportering av påvist potensiell skadelig elektromagnetisk interferens som påvirker PRS, 

vii)  driftskonsepter og -framgangsmåter for PRS-mottakere. 

2.  Med hensyn til artikkel 5 nr. 5 omfatter de felles minstestandarder for utvikling og framstilling av PRS-mottakere 

og -sikkerhetsmoduler følgende områder: 

i)  godkjenning av PRS-brukersegment, 

ii)  sikkerhet for PRS-mottakere og PRS-teknologi i forsknings-, utviklings- og framstillingsfasene, 

iii)  integrasjon av PRS-mottakere og PRS-teknologi, 

iv)  beskyttelsesprofil for PRS-mottakere, sikkerhetsmoduler og materialer som bruker PRS-teknologi. 

3.  Med hensyn til artikkel 5 nr. 6 og artikkel 9 omfatter de felles minstestandarder for eksportrestriksjoner følgende 

områder: 

i)  godkjente PRS-deltakere, 

ii)  eksport av PRS-relatert materiell og teknologi. 

4.  Med hensyn til artikkel 5 nr. 7 omfatter de felles minstestandarder for forbindelsene mellom GSMC og 

vedkommende PRS-myndigheter data- og stemmeforbindelser. 

 ____________  


